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Informaţii personale  

Nume / Prenume ACHIM CARANICA MARIEAN 

Adresă(e) ALEXANDRIA, STR.DUNARII, BL.I 20, AP.23,  judetul TELEORMAN 

Telefon(oane) 0247 325448 0766556828  

Fax(uri) Serviciu – 0247312944, 0247310155 

E-mail(uri) Tr_alex@ajofm.anofm.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Roman 

  

Data naşterii 18.02.1961 

  

Sex Masculin 

Rolul / Funcţia în proiect  

  
 

 

Experienţa profesională  

  

Perioada 1986 – 1991 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, sef atelier 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activitati sectiei confectii metalice si presare la rece 

Numele şi adresa angajatorului SC ELECTROTEL SA ALEXANDRIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii 

  

Perioada   1991 – 1997 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Inginer-compartiment formare profesionala 
Organizarea, implementarea si monitorizarea formarii profesionale si 
consultant pentru creditarea intreprinderilor mici si mijlocii 

Numele şi adresa angajatorului D.G.M.P.S. Teleorman - Oficiul Forta de Munca si Somaj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 

  

Perioada 1997 - 1998 

Funcţia sau postul ocupat Sef birou 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Compartiment medierea muncii 
Organizarea, implementarea si monitorizarea medierii muncii 

Numele şi adresa angajatorului D.G.M.P.S. Teleorman - Oficiul Forta de Munca si Somaj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 

  

Perioada 1999 – in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv(în prezent), sef birou, sef serviciu, director adjunct 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Compartiment medierea muncii 
Organizarea, implementarea si monitorizarea medierii muncii  
Compartiment creditare intreprinderilor mici si mijlocii 
Serviciu coordonare programe ocupare 
Coordonare agentia locala Alexandria 

Numele şi adresa angajatorului A.J.O.F.M. Teleorman 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1981 – 1986 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Tehnologia constructiilor de masini 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Brasov -  Facultatea Tehnologia Constructiilor de Masini 

  

Perioada Septembrie – octombrie 1993 

Calificarea / diploma obţinută Cerfiticat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Dezvoltarea profesiunilor si elaborarea curriculelor in domeniul pregatirii 
profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Cursuri scurta durata – Germania/ Ministerul Invatamantului – Ministerul 
Muncii 

  

Perioada Iulie – septembrie 1995 

Calificarea / diploma obţinută Cerfiticat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Formare consultanti pentru creditarea intreprinderilor mici si mijlocii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Roman de Management 

  

Perioada 17 – 21 iunie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Instruire profesionala pe urmatoarele domenii:mediere, masuri active, 
statistica, problematica somajului, pregatire profesionala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul muncii si protectiei sociale 
Centrul de instruire nr.IV Calimanesti 

  

Perioada Mai 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Programul RICOP – instruire membrii structurilor de implementare locala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

C.N. de cai ferate „CFR” – S.A. 
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Perioada Februarie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Strategia privind pregatirea si formarea personalului propriu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

A.N.O.F.M. 

  

Perioada Noiembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Implementarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 
9001:2001 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

EFQM – FIATEST 

  

Perioada Noiembrie 2004 – septembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută MASTERAT 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Guvernare Moderna si Dezvoltare Locala  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul National de Administratie – S.N.S.P.A. 

  

Perioada Mai 2006 si ianuarie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Tutori pentru functionarii publici din A.J.O.F.M. si C.R.F.P.A. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

A.N.O.F.M. – Centrul National pentru formarea personalului propriu 
RASNOV 

  

Perioada Septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 
 

Proiectul COMPROF – studii de caz 

Perioada  
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Octombrie  2010 
 
Calficare 
 
Formatori de formatori 
 
 
Scoala romana de afaceri 

Perioada Noiembrie 2010 
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Calificarea / diploma obţinută Calificare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Manager de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Scoala romana de afaceri 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleza   A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

  
 

 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

comunicarea, munca in echipa, adaptare si flexibilitate profesionala si 
ocupationala, adaptarea la situatii neprevazute, capacitate de captare a atentiei 
auditoriului, spontaneitate, aptitudini dobandite in contextul experientei 
profesionale - esentiale pentru activitatea desfasurata in domeniul 
implementarii politicilor sociale si de ocupare a fortei de munca 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

coordonare, implementare si monitorizare a activitatii in domeniul ocuparii fortei de munca 
a agentiei 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

competente dobandite prin studiu individual si experienta la locul de munca 

 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

utilizare calculator, programe Word, Excel, Fox 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- 

 

 

Permis(e) de conducere Din anul 1990 
 

 

  
  

 


